
 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.05.06. 
Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Téma: Konzultáció, RAJZFELADAT (MONGE - féle vetületek-ismétlés) 

A feladat leírása: ITT 

 

 

 

Határidő: 2021.05.12. – hozni a tanórára (jelenléti oktatás!) 

2. óra: 10:45-11:00 kezdés! 

REDMENTA dolgozat (fékek, fogaskerekek) -ITT  

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/monge-feladat.pdf
https://redmenta.com/?solve&ks_id=392495323
https://redmenta.com/?solve&ks_id=392495323


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.04.29. 
(1 tanóra) 

ÖNÁLLÓ - GYAKORLÓ ÓRA 

Téma: Műszaki ábrázolás, gépelemek 

A mai tanórán az alábbi feladatokat kell megoldanotok (célszerű, mert a 

témazáróban előfordulhatnak!): 

1. feladatsor letölthető: INNEN 

 

2. feladatsor letölthető: INNEN 

 

  

https://m-t.hu/mp02/
https://learningapps.org/watch?v=p4mm8demt19
https://learningapps.org/watch?v=p4mm8demt19


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.04.22. 
(2 tanóra) 

Témazáró írása  

 

(A feladat a REDMENTÁBAN található címről letölthető dolgozat alapján!).  

Elérhető: INNEN 

 

 

A feladatsor letöltése után egy A4-es lap jobb felső sarkába a neveteket kell felírni. Ezt 

követően a megoldást kell a lapra írni (1-10 feladat)! Felkell írni a feladat sorszámát (pl. 1. f; 2- 

valami; 3. stb…) és a megoldás szövegét/ betűjelét/ számolást/stb.! A megoldás lap 

„fényképét” kell beküldeni 11 óra 00 percig a KRÉTA levelezőjében (ha nem működne a 

KRÉTA, akkor a molnar.tibor.zeg@gmail.com e-mail címre is el kell küldeni)! 

  

https://redmenta.com/?solve&ks_id=1627754479
mailto:molnar.tibor.zeg@gmail.com
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1627754479


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.04.19. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Téma: Konzultáció,  

Ismétlés: Szegecskötés, hegesztés, forrasztás, ragasztás, zsugorkötés 

 

Tananyagok letölthetők: INNEN 

 

 

Ismételni, tanulni az 1,2,3. téma! Dolgozat 2021.04.22.  

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tananyagok_erettsegihez.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.04.15. 
(1 tanóra) 

Csütörtök -9:45 -10:00 kezdés (belépés) 

Online tanóra: REDMENTA 

Téma: Kényszerhajtások elméleti ismeretek- témazáró 

 

TÉMAZÁRÓ FELADATSOR (REDMENTA) elérhető: ITT 

 

 

 

  

https://redmenta.com/?solve&ks_id=1631072762
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1631072762


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.04.08. 
(2 tanóra) 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Téma: Konzultáció, Ferde fogazás 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

 

2. óra: Feladatmegoldás 

A feladat elérhető: ITT 

Beadás határideje: 

2021.04.08. 12:00 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___3_ferdefogazas.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ferdefogazat_mintafeladat.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/ferdefogazat_mintafeladat.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.25. 
(2 tanóra) 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

1-2. óra:  

- Konzultáció 

- Projektfeladat ismertetése 

Elemi fogazású fogaskerekek hiányzó adatainak megállapítása (EXCEL táblázat segítségével) 

A táblázat, amiben el kell készíteni a feladatot letölthető: INNEN 

Csak ebbe a letöltött fájlba dolgozz! 

- Projektfeladat megoldása 

 

 

Beküldési határidő: 2021.03.25 -16:00 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/8_16_tablazat.xlsx


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.22. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

1-2. óra:  

KONZULTÁCIÓ 

KOMPENZÁLT FOGAZÁS 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

 

 

3. óra: 

 Gyakorló feladat megoldása 

A feladat letölthető: INNEN 

Beküldeni a megoldott feladat fényképét kell a 3. óra végén (füzetkép)! 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___2fker_kompenzalt.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_fkerek_komp_csuszasra_szamol.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.18. 
Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

ONLINE óra: Ismétlés, konzultálás 

Műszaki rajz- ismétlés 

Rajz feladatsor: letölthető: ITT 

A tíz kérdésből álló feladatlapot/ feladatsort kell megoldani. Egy A4-es lapra 

jobb felső sarokba írjátok fel neveteket és az osztályotok jelzését! 

A feladatok sorrendjén nem lehet változtatni. A lapra fel kell írni a sorszámot 

pl.: 4. és a megoldást (szöveget/ a jelét/ vagy rajzát)! 

A megoldásokat a tanultak alapján kell elkészíteni. Az interneten utána 

nézhettek az egyes kérdések megoldásának. 

Segítségül használhatjátok a következő linket is: EZT 

 

A névvel ellátott A4-es lapon lévő 10 feladat sorszámot + megoldásokat 

fotózzátok le - jó minőségű fényképet készítsetek. Lássátok el a képfájlt 

olyan fájlnévvel, amiben szerepel a 

nevetek! 

 

Beadási határidő: 2021.03.18. 15:00 

 

 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/____rajzalapok_flap.pdf
http://csonkagy.uw.hu/tananyag/musz/musz_rajz.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.11. 
(2 tanóra) Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Feladat:

 

Beadási határidő: 2021.03.12. 16:00  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.08. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

 

1. óra: Fogaskerekek számpéldák 

Tananyag letölthető: ITT 

Az utolsó dián található gyakorlófeladatot meg kell oldani a füzetbe! 

 

2. óra: 

 

Önálló feladatmegoldás, gyakorlás 

 

 

3. óra 

Hiányosságok (be nem adott feladatok) pótlása a KRÉTÁBAN található kiírás szerint! 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___fogasker%C3%A9k_feladatok.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.03.04. 
(1 tanóra) 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Online tanóra: 

Téma: Fogaskerékhajtás elméleti ismeretek 

Gyakorló feladatsor (REDMENTA) letölthető: INNEN 

Házi feladat a feladatsor többszöri megoldása a REDMENTA felületen! 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
https://redmenta.com/?solve&ks_id=141708679
https://redmenta.com/?solve&ks_id=141708679


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.25. 
Csütörtök -9:45-10:00 – REDMENTA - ONLINE TANÓRA – Szakmai számítások számonkérés 

1. A feladatlap linkjét a REDMENTÁBAN találod, kattints ide 

 

2. Másold ki a REDMENTÁBÓL a feladat linkjét! (nem kell itt a feladatot megoldanod!) 

 

3. Illeszd be a böngésződbe (CTRL+v) a linket 

 

Ekkor megjelenik a 3 feladatot tartalmazó pdf oldal! A feladatokat a füzetedbe /lapra rögzítsd és old 

meg! Mindenki önállóan dolgozzon (elégtelent kapnak azok a tanulók, akiknek egyforma a 

feladatuk/feladat részük – a közreadó is elégtelennel „jutalmazandó”!)! 

Ha kész a három feladat (maximum a 2. tanóra végéig dolgozhatsz) fényképezd le a megoldást (a TE 

felelősséged, hogy jó minőségű képet küldj) a fájlnév tartalmazza a neved és a dátumot! 

A beadási határidő: 2021.02.25. 11:45!!! (a később beérkező feladatot nem fogadom el teljes 

értékű megoldásnak – ha jó maximum elégségesnek felel meg!) 

  

https://redmenta.com/11g-feladatlink-2021-2-25
https://redmenta.com/11g-feladatlink-2021-2-25


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.22. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

1. óra: ONLINE TANÓRA – Szíjhajtás elmélet 

 

 

 

 

 

Tanagyag letölthető: INNEN 

2. óra: ONLINE TANÓRA – Szakmai számítások. 

 

A gyakorló feladatok letölthetők: INNEN 

3. óra: Gyakorlás (feladatok elkészítése a füzetben) és tanulás! 

 

HÁZI FELADAT:  

Tanulni az elméletet és gyakorolni a szakmai számításokat (Fékek, súrlódásos hajtások 

témakörök) 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___surlodasos_%20hajtasok.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_surlodas-3pelda.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.18. 
(1 tanóra) 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Online tanóra: 

Téma: Súrlódásos hajtások 

Tananyag letölthető: INNEN 

 

Házi feladat: 

A fenti letölthető tananyag 12. oldala 

Feladat a számpélda elkészítése. 

Készítsetek jól olvasható fényképet a számolásotokról. Beküldendő egy fénykép (Igyekezz úgy 

dolgozni, hogy egy lapra (oldalra) rá férjen!)  

Beküldés KRÉTÁN keresztül a 2021.02.20. 16:00-ig! 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_surkodas_01-12.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.11. 
(2 tanóra) 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

ONLINE TANÓRA – Szakmai számítások. 

 

 

Téma: Megoldási módszerek – tanári magyarázat alapján 

 

Gyakorló feladatok és a házi feladat letölthető: INNEN 

 

A házi feladat: A gyakorló 1-3. feladat megoldását rögzítsétek a füzetben! A 4. (házi feladat) jelűt egy 

lapon/vagy füzetbe önállóan kell megoldani a 2. órán! Beküldeni a megoldott feladat jól olvasható 

fényképét kell (a fájlnév utaljon a Te nevedre)! 

 

Határidő: 2021.02.11. (legkésőbb 16:00!)  

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/___f%C3%A9kek-feladatmegoldas.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.08. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

ONLINE TANÓRA – Szakmai számítások. 

GYAKORLÓ FELADAT: ITT 

2-3. óra: 

Feladat: Rajzfeladat - Kiírás: ITT 

 

 

 

 

Értékelési szempontok: 

 

 

Készíts az elkészült rajzodról jól „látható”/javításra alkalmas fényképet. A kép neve tartalmazza a 

Saját Nevedet! Ezt a képet kell elküldened a KRÉTÁN keresztül! 

 

Beadás határideje: 2021.02.08. (3. óra vége- 11:30) 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/0004-gepelemek_gyfeladat.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/rajzfeladat-szorito.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.02.04. 
(1 tanóra) 

 

ONLINE FELADATMEGOLDÁS: 9:45-10:00! 

 

REDMENTA: INDÍTÁS  

 

 

 

 

Beadás határideje: 2020.02.04. (9:45-) 
 

 

  

https://redmenta.com/11G-gyakorlo_01
https://redmenta.com/11G-gyakorlo_01


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.28. 
(2 tanóra) 

csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

Rajzfeladat konzultáció 

Feladat: Műszaki rajz készítése 

Feladatleírás letölthető: INNEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beadás határideje: 2020.01.29. (14:00) 
 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/tarto_rajzfeladat.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.25. 
(3 tanóra) 

Hétfő -8:00 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   

ONLINE TANÓRA 

Feladat: Fékek 3 

Tananyag: ITT 

 

 

 

 

 

 

2-3. óra: 

Gyakorló feladatok: ismétlés, felelevenítés:  

a www.m-t.hu/m oldalon a Mechatronika-írásbeli-01,02,03,04 feladatok. (Rögzítés a füzetbe!) 

 

 

Elvégzés határideje: 2020.01.28. (8:00)  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_f%C3%A9kek.pdf
http://www.m-t.hu/m


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.21. 
(1 tanóra) 

 

Csütörtök -9:50 - SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM   
 

Feladat meghatározás: Fékek, fékberendezések számpélda 

Letöltés: MINTAPÉLDA: ITT 

Tananyag: ITT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlás, összegzés (www.m-t.hu/tkdm ) (Határidő: Ma 14:00!) 

 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
https://m-t.hu/wp-content/uploads/2020/04/03_feladat_ir_fek.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_f%C3%A9kek.pdf
http://www.m-t.hu/tkdm


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.14. 
(3 tanóra) 

Online tanóra: 

Rajzfeladat: 2021.01.14. 9:50 

(SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM) 

Feladat: Szabadkézi vázlat/műszaki rajz készítése 

 

Rajzfeladat készítése A4-es keretezett műszaki rajzlapon/ lapon! 

 

SZABADKÉZI RAJZ LEGYEN! 

(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás) Az elölnézet 

teljes metszet legyen, a felülnézet kell még, méretezés is kell! 

 

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdemény" bírálásra, konzultálásra! 

 

Készíts a szabadkézi rajzodról jól „látható”/javításra alkalmas fényképet. A kép neve tartalmazza a 

Saját Nevedet! Ezt a képet kell elküldened a KRÉTÁN keresztül! 

 

Beadás határideje: 2020.01.14. (2. óra vége- 11:30)  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.11. 
(3 tanóra) 

Online tanóra: 

Tengelykapcsolók III. 2021.01.11. 8:00 

(SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM) 

 

Tananyag (teljes tengelykapcsolók) elérhető: ITT 

 

Témák:  

 Súrlódó tengelykapcsolók  

 Hidrodinamikus tengelykapcsolók 

 

Ismétlés, összefoglalás: CSAPÁGYAK 

 

 

 

ismétlés 

CSAPÁGYKIVÁLASZTÁS: 

Letöltés: INNEN 

 

 

 

 

Házi feladat: Tanulni a tengelykapcsolók és csapágyak témakört! 

Hi: 2021.01.12. 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengely-kapcsol%C3%B3k.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/gordulocsapagy_meretezese.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2021.01.07. 
(1 tanóra) 

Online tanóra: 

Tengelykapcsolók II. 2021.01.07. 9:50 

(SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM) 

 

Tananyag (teljes tengelykapcsolók) elérhető: ITT 

 

 Témák: 

 Oldható tengelykapcsoló 

 Mozgékony tengelykapcsolók 

 

Házi feladat: Tanulni a tengelykapcsoló témakört! 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__tengely-kapcsol%C3%B3k.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.12.17. 
(2 tanóra) 

1. óra: Online tanóra: 

Gumidugós tengelykapcsoló, méretezés 2020.12.17. 8:00 

(SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM) 

 

2. óra: Online tanóra: 

Gumidugós tengelykapcsoló, méretezés- mintafeladat 

megoldása 

A feladat letölthető: INNEN 

Töltsétek le a feladatot! A4-es lapra vagy a füzetbe dolgozzatok. A külalak legyen méltó a 

műszaki szakemberekhez! Olvasd el a feladatot! Írd ki mértékegységgel a megadott adatokat! 

A képletbe (mértékegységekkel együtt- mértékegységhelyesen) helyettesítsetek be! Pontos 

számolás legyen a következő! Az eredmény mögött legyen mértékegység! 

Készítsetek jól olvasható fényképet a számolásotokról. Beküldendő egy fénykép (Igyekezz úgy 

dolgozni, hogy egy lapra (oldalra) rá férjen!) Beküldés KRÉTÁN keresztül a MAI (2020.12.17) 

napon! 

Házi feladat: 

Rajzfeladat készítése A4-es keretezett műszaki rajzlapon! 

Ez 2020.12.27-ig NEM adható be a feladat! 

A feladat letölthető: INNEN:  

(Fontos a tanultak alkalmazása, elhelyezés, szabványírás, méretmegadás..) Az elölnézet 

fél-metszet legyen, a felülnézet kell még (célszerű, ha fél-nézet), méretezés is kell! 

Bármikor küldhettek e-mail-ben "rajzkezdemény" bírálásra, konzultálásra! 

Beadás határideje: 2020.01.05.  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/__gdugos-tengelykapcsolok_feladat_02.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/12grajzfeladat.jpg


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.12.14. 
(hétfő – 3 óra) 

 

1. óra: Online tanóra: Feladat ismertetés, megbeszélés, 

konzultáció: csapágyak 

(SKYPE: https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM  ) 

 

2. óra: ONLINE FELADATMEGOLDÁS: 8:45! 

REDMENTA: https://redmenta.com/11G_hetfo  

 

 

 

 

3. óra:Gördülőcsapágyak gyártása: 

Videó: https://youtu.be/BqqmUmm_2uc  

 

(Dolgozzátok fel a füzetetekbe látottakat és a 

jegyzetet fényképezzétek le! Küldjétek be a 

harmadik óra végéig (2020.12.14. 10:40) 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
https://redmenta.com/11G_hetfo
https://youtu.be/BqqmUmm_2uc


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.12.12. 
(szombat – 1 óra) 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.12.10. 
(csütörtök – 1 óra) 

ONLINE OKTATÁS - SKYPE https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM 

Téma: Gördülő csapágyak fajtái 

Tananyag: [ITT] (38. oldaltól)  

2020.12.12. Szombat:  

 

Feladat: GYAKORLÓ FELADATOK – m-t.hu (m-t.hu) oldalon 

az alábbi (pirossal keretezett) online gyakorló feladatok megoldása  

a végeredményekről képernyőkép készítés és WORD fájlba illesztés! 

(16 kép –egy fájlban)! 

 

A WORD fájlban a képet kell beküldeni a 

KRÉTA rendszer levelezőjével!  

Határidő: 2020.12.14. (8:00 óra)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző feladat: 

 

 

  

https://join.skype.com/lj9KHBlTV2ZM
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_gordulo_csapagyak_%2031-54-.pdf
https://m-t.hu/mp02/


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.12.03. 
(2 óra) 

GYAKORLÓ ÓRA 

 

Online feladatmegoldás: https://redmenta.com/11gSXdcFV  

A feladat 2020. december 3-án 9:45-től oldható meg! 

 

Minden feladatot gondoljatok át, ki is hagyhatod, és később 

visszaléphetsz. Arra is van idő, hogy a jegyzeteidben utána nézz! 

Majdnem minden feladat szerepelt már érettségi írásbeli vizsgán! 

A cél, hogy felmérd jelenlegi tudásod!  

 

Beküldeni a végeredmény fényképét kell!  

Határidő: 2020. december 3.  

Most még marad idő az esetleges elmaradt feladatod pótlására is! 

 

 

Előző feladat: 

 

  

https://redmenta.com/11gSXdcFV


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.11.30. 
(3 tanóra) 

1. óra: Online dolgozatírás: https://redmenta.com/11gmunkacsy 

 

2-3. óra: Online gyakorló feladatok megoldása: 

Az alábbi linkeken lévő feladatokat, kell megoldani. Az eredményt 

minden esetben „le kell fényképezni”. A képeket a gépeteken, egy 

mappába gyűjtsétek össze! (Beküldeni, most még NEM kell!) 

a. https://learningapps.org/watch?v=pxtorhsjk19  

b. https://learningapps.org/watch?v=p2x6rq0wa19  

c. https://learningapps.org/watch?v=p9t6kxho519  

d. https://learningapps.org/watch?v=p4xr6mo6t19  

e. https://learningapps.org/watch?v=pdqxt8z6c19  

f. https://learningapps.org/watch?v=pzj8mqd9c19  

 

 

Előző feladat: 

 

 

  

https://redmenta.com/11gmunkacsy
https://learningapps.org/watch?v=pxtorhsjk19
https://learningapps.org/watch?v=p2x6rq0wa19
https://learningapps.org/watch?v=p9t6kxho519
https://learningapps.org/watch?v=p4xr6mo6t19
https://learningapps.org/watch?v=pdqxt8z6c19
https://learningapps.org/watch?v=pzj8mqd9c19


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.11.26. 
(1 tanóra) 

A feldolgozandó tananyag a TEGELYEK letölthető: INNEN! 

 

Töltsétek le és jegyzeteljétek ki a füzetetekbe a lényeges információkat! 

 

Adjatok választ magatoknak a következő kérdésekre: 

Hogyan csoportosíthatjuk a tengelyeket? 

Milyenek igénybevételük lehetnek a tengelyeknek? 

Milyen terhelési eseteket ismertek? 

Melyek a kifáradást befolyásoló tényezők? 

A feladat elvégzésének határideje: 2020.12.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző feladat: 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_csapagyak_%20tengelyek_1-17.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.11.19. 
A mai 2 óra anyaga továbbra is a CSŐ! A cső és tartozékai! 

A teljes tananyag letölthető: INNEN 

Az első és második óra feladata, hogy a 10-35. oldalt dolgozzátok fel, jegyzeteljétek a 

füzetetekbe! 

Kérdések, amelyre válaszolnotok kell a feldolgozás során: 

 A csövek milyen anyagból készülnek? 

 Milyen csőgyártási technológiákról olvashattatok? 

 Milyen csőmegfogó szerkezeteket ismertek? 

 Csőszerelvények: 

o Mi a csap? 

o Mi a szelep? 

o Mi a tolózár? 

 Biztonsági szelepek kialakítása, hogyan működnek? 

 Milyen csőkiegyenlítőket ismertek? 

Fontos, hogy meg is kell tanulni! 

A beadandó feladat egy kisdolgozat! Ha jól feldolgoztátok a csöveket, akkor nem lesz nehéz a 

megoldás. 

1) Töltsétek le a feladatlapot: Innen! 

2) A4-es lapra írjátok fel a neveteket és a kérdések sorszámát (1., 2., 3., 4.)! 

3) A megoldásokat kell csak leírni, a 4. feladatnál a számítást kellett elvégezni. 

 

Készítsetek róla megfelelően elhelyezett (álló) jó minőségű képet! 

A képet kell beküldeni a KRÉTA rendszer levelezőjével! Határidő: 2020.11.26. (8:00 óra)! 

 

 

 

 

 

Előző feladat: 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/csovek%20szerelvenyek.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/feladatlap_cso_02.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.11.16. 
Remélem mindenki megnézte a filmet és visszajelzést is elküldte! 

A mai 3 óra anyaga a CSŐ! A cső és tartozékai is gépelemek kategóriájába tartozik! 

A teljes tananyag letölthető: INNEN 

Az első óra feladata, hogy az 1-6. oldalt dolgozzátok fel, jegyzeteljétek a füzetetekbe! 

Ha kész jelezzétek a házi feladat elvégzésénél! 

 A második óra feladata a MINTAFELADAT megoldása és rögzítése a füzetbe (7-9. oldal)!  

(Ha kész tanuljátok meg a leírtakat!) 

A 3. óra Feladatmegoldás 

Töltsétek le a feladatot: INNEN 

A tanultak alapján oldjátok meg (sima füzetbe/ A4-es lapra). Írjátok le az adatokat a 

megoldás menetét és behelyettesítve az értékeket számoljátok ki a kérdéses adatokat! 

Készítsetek róla megfelelően elhelyezett (álló) jó minőségű képet! 

A képet kell beküldeni a KRÉTA rendszer levelezőjével! Határidő: 2020.11.19. (8:00 óra)! 

 

  

http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/csovek%20szerelvenyek.pdf
http://munkacsyszki.hu/__tkdm/mt/_csofeladat01.pdf


 

11.G - Mechatronikai alapozó feladatok kompetenciafejlesztés- 2020.11.12. 

Kedves Tanulók! 

A mai óra feladata, hogy nézzétek meg a rugókészítésről szóló 

filmet! 

A film itt érhető el:  

https://youtu.be/yU0ZKvEeZeM?list=PLsGvotV14jkHcUjsTmzFXwKHtF-s30qrC  

 

A füzetetekbe jegyezzétek le, hogy milyen fajta rugók gyártását 

láthattátok a filmben (ha nem megy, a pontos megnevezés - 

nézzetek utána, az általam küldött jegyzetben /rugók, 

lengéscsillapítók/)! 

Ha kész, jelezzétek a KRÉTA rendszer házi feladat 

visszaigazolásánál! 

Határidő:2020.11.17.  

 

 

https://youtu.be/yU0ZKvEeZeM?list=PLsGvotV14jkHcUjsTmzFXwKHtF-s30qrC

